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LEDNINGSUTSKOTFET

Sammanträdesdatum

2018-08-28

Anders  Wigelsbo  (C)

Peter  Molin  (M)

Hanna  Westman  (SBÄ)
Ulrika  Spårebo (S)

Per-Olov Rapp (S)

Michael PB Johansson (M) ersätter Peter Molin (M) §  191 (jäv)

Michel  P B  Johansson (M)

Magnus Edman (SD)

Camilla  Runeräs (S) kl.13.30—15.00

Lars Alderfors (L)

Sickan Palm  (KD)

Marie Berglind  (FI) kl.13.30-15.4O

JuneAnn Wincent, barn-och utbildningschef

Stefan Jacobsen, personalchef

Mats Hedman, näringslivschef

Tommy Jansson, räddningschef

Mårten Dignell, ekonomichef

Gunilla Pettersson, enhetschef administration

Jessica Cedergren, infrastrukturstrateg Region Västmanland

Johanna Olsson, kollektivtratikfrågor Region Västmanland

Jimmy Haaga, lokalstrateg

Jasmina Trokic, planarkitekt

Kristina Eriksson, transportstrateg

Frans Sjöberg, projekteringsingenjör

Jenny Nolhage, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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KOMMU N Sammanträdesdatum

2018-08-28

§ 181 Ordningsfråga

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga  till  följande punkt  på föredragningslistan

Punkt 15, Begäran om extra sammanträde med Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

CW



 

§  182

Justerandes sign

OM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5l19l

SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-08-28

Dnr  2018/1025

Redovisning av  åtgärder  för att få den kommunala budgeten i ba-

lans

INLEDNING

Med anledning av det ekonomiska läget har kommunchefen  fått  i uppdrag på kom-

munstyrelsens ledningsutskott den 14 augusti  2018, § 173, att Vid varje samman-

träde redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att få budgeten i balans.

Beredning

Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

at; uppdra till kommunchefen att vid varje sammanträde med kommunstyrelsens led-

ningsutskott, redovisa åtgärder för att få den kommunala budgeten i balans, samt

a_tt uppdra till nämnder och styrelse att vidta åtgärder för att få att budget i balans.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

a_tt kommunstyrelsen inkallas till ett extra sammanträde där en åtgärdsplan redovisas

för en ekonomi i balans.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras  5  minuter.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Ulrika Spårebos (S) yr-

kande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att vid varje sammanträde med kommunstyrelsens led-

ningsutskott, redovisa åtgärder för att få den kommunala budgeten i balans, samt

a_tt uppdra till nämnder och styrelse att vidta åtgärder för att få att budget i balans.

Reservationer

Ulrika Spärebo (S) och Per-Olov Rapp (S) reserverar sig till förmån för Ulrika Spå-

rebos (S) yttrande. En skriftlig reservation kommer att lämnas in.

Utdrag

kommunchefen

nämnder

Utdrags bestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018—08-28

Dnr  2018/1025

§  183 Redovisning av uppdrag att presentera en plan för möjligheter och

utmaningar vid vare kontor under kommunstyrelsen

INLEDNING

Med anledning av det ekonomiska läget har kommunchefen fått i uppdrag, kommun-

styrelsens ledningsutskott den 14 augusti  2018, § 173, att Vid dagens sammanträde

presentera en plan för möjligheter och utmaningar vid varje kontor under kommun-

styrelsen för att ge kommunstyrelsen ett underlag för beslut.

Beredning

Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt vid 10 tillfällen per år, med start hösten  2018, avsätta tid på ledningsutskottens

sammanträden för verksamhetsdialog.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt vid 10 tillfällen per år, med start hösten  2018, avsätta tid på ledningsutskottens

sammanträden för verksamhetsdialog.

Utdrag

kommunchef

kontorschefer

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

[%



 

§184

Justeranås sign

av

SAM IVIANTRÄDESP ROTOKOLL 7 (19)
SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-08-28

Information om Trafikplan  2030

INLEDNING

Kollektivtrafikmyndigheten bildades  2012  och har  sedan dess, tillsammans med lä—

nets aktörer, utvecklat kollektivtrafiken. Vid regionbildningen  i  januari  2017  flyttades

ansvaret för regional utveckling och planering av den regionala transportinfrastruk-

turen från Länsstyrelsen i Västmanland till Region Västmanland.

Kollektivtrafikför Västmanland — Trafikplan  2030  ska utgöra den långsiktiga strate-

giska inriktningen för trafik med tåg och buss i hela länet.

Beredning

lnfrastrukturstrateg Jessica Cedergren, Region Västmanland och Johanna Olsson kol-

lektivtrafikfrägor, Region Västmanland, informerar om arbetet med Kollektivtrafikför

Västmanland — Trafikplan  2030.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande



 

§  185

Justerandes sign

Ow
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SALA LEDNINGSUTSKOTFET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018—08-28

Dnr  2018/1187

Lokalförsörjning/lokalplaneringsprogram

INLEDNING

Sala kommun behöver utveckla sin strategi gällande lokalresursbehov och därefter

arbeta fram en lokalförsörjningsplan.

Lokalresursplan/lokalförsörjningsplanen ska beskriva hur utveckling och modernise-

ring inom fastigheter och verksamheter kan möta framtidens behov på ett gynnsamt

sätt för Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS  2018/157/1, missiv gällande lokalförsörjning/lokalplaneringsprogram

Lokalstrateg Jimmy Haaga föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram en lokalresursplan och en lokal-

försörjningsplan, för att utreda möjligheter till att skapa en strategisk och hållbar lös-

ning gällande kommunala fastigheter.

Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram en lokalresursplan och en lokal—

försörjningsplan, för att utreda möjligheter till att skapa en strategisk och hållbar lös-

ning gällande kommunala fastigheter.

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande



 

§  186

Justerandes  sign

Ch,
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E SALA LEDNINGSUTSKOTFET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018—08-28

Dnr  2017/1083

Detaljplan för del av Kristina  4:12 —Kvarnkiosken; beslut om anta-
gande

INLEDNING

Syftet  med detaljplanen är att anpassa den till rådande förhållande, centrumändamål.

Nuvarande detaljplan anger begränsningar som säger "kulturpark" för området där

kiosken befinner sig. Det omöjliggör en utveckling av verksamheten.

Planarbetet bedrivs med begränsat standardförfarande. Förslaget har varit ute på

samråd under perioden 24 maj 2018—1  juli  2018.

Beredning

Bilaga KS 2018/158/1, missiv  — beslut om antagande

Bilaga KS  2018/158/2, plan-och genomförandebeskrivning

Bilaga KS  2018/158/3, utlåtande

Bilaga KS  2018/158/4, plankarta

Planarkitekt jasmina Trokic föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna planförslaget, samt

att anta detaljplan för del Kristina  4:12 —Kvarnkiosken.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna planförslaget, samt

gm antadetaljplan för del Kristina  4:12 —Kvarnkiosken.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



 

§  187

Justerandes sign

0W
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-08-28

Dnr  2018/861

Redovisning av uppdrag angående  arbetskläder  till personal på för-

skolor och fritidshem

INLEDNING

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 15 maj 2018 ,  §  136, att uppdra till

kommunchefen att ta fram underlag om införande av arbetskläder för personal inom

förskole—och fritidshemsverksamheterna, inklusive en beräkning av kostnader.

Beredning

Bilaga KS  2018/159/1, protokollsutdrag kommunstyrelsens ledningsutskott

2018—05-15

Bilaga KS  2018/159/2, skrivelse från personalkontoret  -  Arbetskläder inom Barn—och

utbildning

Bilaga KS  2018/159/3, underlag till stöd för arbetet med att ta fram riktlinjer för ar-

betskläder i Sala kommun

Personalchef Stefan Jacobsen föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ät lägga informationen till handlingarna och hänskjuta frågan till den pågående bud-

getprocessen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna och hänskjuta frågan till den pågående bud—

getprocessen.

Utdragsbestyrkande



 

§ 188

Justerandes signW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (19)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-08-28

Dnr2018/905

Yttrande över  remiss  Riktlinjer för  utformning av busshållplatser
och infrastruktur för busstrafik

INLEDNING

Under 2017 fick Kollektivtrafikförvaltningen uppdrag att revidera Hållplatshandbo-

ken som upprättades 2010-03-18. En arbetsgrupp har arbetat om och utvecklat inne-

hållet vilket lett till ett nytt namn för dokumentet; Riktlinjer för utformning av buss-

hållplatser och infrastruktur för busstrafik.

Den 14 maj 2018 beslutade Kollektivtrafiknämnden att skicka riktlinjerna på remiss.

Beredning

Bilaga KS 2018/155/1, missiv

Bilaga KS 2018/155/2, utformning av busshållplatser och infrastruktur för busstrafik

Bilaga KS 2018/155/3, Sala  kommuns förslag till yttrande

Transportstrateg Kristina Eriksson och projekteringsingenjör Frans Sjöberg föredrar

ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt avge yttrande över remiss Riktlinjer för utformning av busshållplatser och infra-

strukturtrafiki enlighet med Bilaga KS 2018/155/3.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt avge yttrande över remiss Riktlinjer för utformning av busshållplatser och infra-

strukturtrafik i enlighet med Bilaga KS 2018/155/3.

Utdrag

Region Västmanland

samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande



 

§  189

Justerandes sign
»"

CW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(19)

SALA LEDNINGSUTSKOTFET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-08-28

Dnr 2018/959

Yttrande över  remiss Statliga servicekontor  — mer service på fler

platser (SOU 2018:43)

INLEDNING

Servicekontorsutredningen tillsattes den  7  september  2017  med uppdrag att analy-

sera och föreslå hur vissa statliga myndigheters lokala serviceverksamheter kan orga-

niseras på ett mer sammanhållet sätt.

Sala kommun har bjudits in att yttra sig över utredningens slutbetänkande.

Beredning

Bilaga KS  2018/151/1, missiv

Bilaga KS  2018/151/2, sammanfattning SOU  2018:43

Bilaga KS  2018/151/3, Sala kommuns förslag till yttrande

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande över remiss Statliga servicekontor  — mer service på fler platser, i en-

lighet med Bilaga KS  2018/151/3.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag avge yttrande över remiss Statliga servicekontor  — mer service på fler platser, i en-

lighet med Bilaga KS  2018/151/3.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET  KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-08-28

Dnr  2018/1203

§  190 Investering elektroniska infartstavlor

INLEDNING
För investeringen av elektroniska infartstavlor anslogs 450 000 kronor under tre år

(2018, 2019  och  2020) till en sammanlagd summa om  1  350 000 kronor.

Upphandlingen ger vid handen att det kvalificerande anbudspriset uppgår till 846 000

kronor för  2018  och därefter  O  kronor resterande år.

Beredning

Bilaga KS 2018/152/1, skrivelse Investering elektroniska infartstavlor

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå ytterligare investeringsmedel uppgående till totalt 846 000 kronor för 2018

och godkänna att investering genomförs.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå ytterligare investeringsmedel uppgående till totalt 846 000 kronor för 2018

och godkänna att investering genomförs.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

_l
\
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SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018—08-28

Dnr  2018/1033

§  191 Ansökan om ekonomiskt stödtill BufffVästmanlands verksamhet i

Justerandes  sign

CW

Sala

INLEDNING

Bufff [barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) Västmanland har sin

föreningslokal på Ekebygatan i Sala. Bufff erbjuder övernattningsmöjligheter för barn

i sällskap med vuxen som ska besöka sina pappor på Salberga Anstalten.

Föreningen ansöker om ekonomiskt bidrag för  2018.

Beredning

Bilaga KS  2018/153/1, ansökan om ekonomiskt stöd till BufffVästmanlands verksam-

heti Sala

Bilaga KS  2018/153/2, 3-årsplan för Bufff Sverige  2018-2021

Bilaga KS  2018/153/3, verksamhetsplan 2018, Bufff Västmanland

]äv

Peter Molin (M) deltar ej i ärendets behandling på grund av jäv.

Michael  P  B Johansson (M) ersätter Peter Molin  (M).

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja  30.000  kronor till Bufff Västmanlands verksamhet i Sala, att täckas inom

kommunstyrelsens ram.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja  30.000  kronor till Bufff Västmanlands verksamhet i Sala, att täckas inom

kommunstyrelsens ram.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



 

§  192

Justerandes  sign

OW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (19)" SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018—08-28

Dnr  2018/1151

Förordnande av borgerlig vigselförrättare

INLEDNING

Det är många som vill gifta sig borgerligt i Sala kommun. Nuvarande vigselförrättare

har  svårt  att hinna med alla uppdrag, därför  behövs fler.

Beredning

Bilaga KS  2018/156/1, missiv

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt hemställa till Länsstyrelsen att besluta att förordna Carina Dahlfjord, som borger-

lig vigselförrättare.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt hemställa till Länsstyrelsen att besluta att förordna Carina Dahlfjord, som borger—

lig vigselförrättare.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



 

§ 193

Justerandes sign

CW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(19)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-08-28

Dnr 2018/1151

Yttrande över indelningskommitténs betänkande ”Myndighetsge—
mensam indelning — samverkan på regional nivå (2018:10)”

INLEDNING

Sala kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Indelningskommitténs betän-

kande "Myndighetsgemensam indelning — samverkan på regional nivå (2018:10)”.

Beredning

Bilaga KS 2018/160/1, remissunderlag

Bilaga KS 2018/160/2, sammanfattning SOU 2018:10

Bilaga KS 2018/160/3, Sala kommuns förslag till yttrande

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt avge yttrande över indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam in-

delning — samverkan på regional nivå, i  enlighet med Bilaga KS 2018/160/3.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att avge yttrande över indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam in-

delning — samverkan på regional nivå, i enlighet med Bilaga KS 2018/160/3.

Utdrag

Finansdepartementet

Utdragsbestyrkande
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%?: SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

§  195

Justerandes  sign

CW

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-08-28

Information

INLEDNING

Anders  Wigelsbo (C) informerar att det  pågår  vandalisering av valaffischer i hela

kommunen. Han uppmanar alla partier att hjälpa varandra genom att resa upp affi-

scher och skyltar.

Vandaliseringen är ett brott och bör polisanmälas samt även påtalas för kommunpolis

Tommy Alriksson och säkerhetschefTommy Jansson.

Anders Wigelsbo (C) ger en information om det inbrottsförsök som varit vid ett av

vattenverken i Sala kommun.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande



   
§196

Justerandes  sign

CW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-08-28

Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS 2018/154/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

tt lägga anmälningsärendena till handlingarna

Utdragsbestyrkande

18(19)
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

 

Sammanträdesdatum

2018-08-28

Dnr2018/1197

§  197 Begäran  om extra sammanträde med  kommunstyrelsen

INLEDNING

Socialdemokraternas ledamöter  i  kommunstyrelsen har, med hänvisning till Kommu-

nallagen 6 kap. § 23, inkommit med en begäran om ett extra sammanträde med kom-

munstyrelsen.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt tidigarelägga kommunstyrelsens ordinarie sammanträde den 11 september 2018

till  den  7  september 2018 kl.13.30.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt tidigarelägga kommunstyrelsens ordinarie sammanträde den 11 september 2018

till den  7  september 2018 kl.13.30.

Utdrag

kontor

nämnder

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
'
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Ledningsutskottet 2018—08-28

Ärende 1 Redovisning av åtgärder för att få den kommunala budgeten  i  balans.

RESERVATION

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande gällande redovisning av åtgärder

för att få den kommunala budgeten 2018 i balans.

Då läget är bekymmersamt ekonomiskt i kommunen så anser vi att för att få

kommunens budget i balans måste det finnas klara politiska beslut ordnade i en

åtgärdsplan med siffermässiga uppgifter.

Vi ställer oss starkt kritiska till hur de styrande hanterar budgetunderskottet. Vi

ser att en åtgärdsplan behöver tas fram, vilket vi påpekat vid flertalet tillfällen

tidigare. Att bara uppmana nämnderna att fortsätta arbetet med att vidta

åtgärder för att få den kommunala budgeten i balans är otillfredsställande.

er—Olov Rapp
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